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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje: Julia Gomes de Azevedo (Ilhéus), 
Marçal de Arruda (Paulo Afonso) e Aline 
Trevisan Duarte (3ª Vara). 
Amanhã: Joemisson Pereira de Oliveira 
(1ª Vara), Lindóia Ribeiro Santana (11ª 
Vara), Tatiana de Almeida Granja (NU-
CAF) e Rafael Silva Zaidan (Itabuna). 
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Na edição 145 do
Primeira Região na TV
  Inauguradas novas instalações do res-

taurante do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região;  Tribunal cumpre Meta 5 do CNJ 
e presidente Dilma Rousseff nomeia novo 
desembargador para o Tribunal Regional 
Federal da Primeira Região.  Inaugurada 
mais uma vara de JEF em Belém, no Pará; 
 Participe:primeiraregiaonatv@trf1.jus.br.

Por unanimidade, a 3ª Seção do TRF1 
indeferiu pedido da União de rescisão de 
acórdão que reconheceu direito à nomea-
ção, posse e exercício no cargo de Delegado 
de Polícia Federal com efeitos retroativos à 
data em que uma candidata foi preterida 
na ordem classificatória.

 A candidata requereu anulação dos 
testes de capacidade física no concurso 
e aplicação de novos testes. A 16ª Vara 
julgou improcedente o pedido e a autora 
recorreu ao TRF1. A 6ª Turma reconheceu 
o direito da apelante à nomeação, posse e 
exercício no cargo de Delegado de Polícia 
Federal. A União recorreu: “Se não houve 
prestação de serviço e se a Administra-
ção não causou dano, o pagamento dos 
valores pretéritos implica enriquecimento 
sem causa, com violação do art. 884 do 
Código Civil”, defende a União ao requerer 
que os valores correspondentes à remune-
ração de cargo público recebidos pela ré 
sejam abatidos do quanto indenizatório, 
tendo em vista ser vedada a acumulação 
remunerada de cargos públicos.

2ª Vara de Vitória da Conquista 
tem mais de 85% de acordos 
em Semana de Conciliação

Cerca de 150 litígios, envolvendo apo-
sentadoria por idade, pensão por morte, 
auxílio-doença e salário maternidade fize-
ram parte do 1º Mutirão de Conciliação 
do Juizado Especial Federal Adjunto da 
2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de 
Vitória da Conquista, no período de 10 a 
14 de junho. 

Na ocasião, foram feitos mais de 85% 
de acordos entre as partes, o que resultou 
em aproximadamente R$ 830 mil em Re-
quisições de Pequeno Valor.

O esforço concentrado contou com a 
participação de quatro conciliadores, di-
versos servidores, prestadores de serviço 
e estagiários. 

A organização pensou em tudo, inclu-
sive, em servir biscoitos, cafés e rapadura 
- doce típico da região – para as pesso-
as que participaram do mutirão, homens 
e mulheres que vivem na roça e de lá se 
deslocam para a Justiça sem saber quan-
to tempo durará a audiência, sendo certo 
que muitos deles sequer têm com o que 
se alimentar.

Foram cerca de 30 audiências por dia. 
Primeiramente, eram feitas a conciliação, 
com a oitiva de testemunhas, seguidas da 
proposta de acordo ou alegações finais; 
após, as partes eram encaminhadas a uma 
sala para coleta de assinaturas e verifica-
ção do cálculo em relação aos atrasados; 
por fim, foram confeccionadas as RPVs, 
com prazo para pagamento de 60 dias. 

Os processos que não chegavam a 
acordo eram encaminhados, de imediato, 
ao gabinete e sentenciados pelo magistra-
do no mesmo dia. 

De acordo com o juiz federal Fábio Ro-
gério França, titular da 2ª Vara da Subse-
ção de Vitória da Conquista, a conciliação 
foi um grande sucesso, pois representa 
uma redução drástica de acervo para o Ju-
diciário e de passivo judicial para as partes.  
O magistrado acrescenta que o sucesso do 
acordo depende diretamente do conciliador, 
que não pode ser inerte, devendo manter 
uma postura proativa, orientando as partes 
acerca da melhor forma de resolver o lití-
gio, sem, contudo, deixar de ser imparcial.

16ª Vara tem novo diretor 
de Secretaria empossado

O novo diretor da Secretaria da 16ª 
Vara, Diego Almeida Nascimento, foi em-
possado na última sexta-feira, 20/05, na 
DIREF, na presença do diretor do Foro, juiz 
federal Ávio Novaes; do juiz federal da 16ª 
Vara, Iran Esmeraldo Leite; da juíza fede-
ral Lilian Tourinho; da diretora da SECAD, 
Sandra Barco Nogueira; e do diretor do 
NUCRE, Luiz Quaresma.

Na ocasião da sua posse, o juiz fede-
ral Iran Esmeraldo Leite declarou-se mui-
to feliz em poder continuar trabalhando 
com o servidor, agora na função de di-
retor de Secretaria, pois ambos já traba-
lham juntos há muito tempo. Aduziu que 
o servidor já conhece bem o seu estilo de 
trabalho e que ele, por sua vez, admira a 
competência do novo diretor. 

Diego declarou: “Sinto-me feliz em ser 
servidor da Justiça Federal. A efetividade 
com que a prestação jurisdicional é exer-
cida e, ao mesmo tempo, o zelo que por 

esta instituição é dado às relações huma-
nas, seja entre os magistrados e servido-
res, seja para com o próprio jurisdiciona-
do, me fazem orgulhoso de servir à esta 
casa.  Sendo que é este orgulho, mais do 
que tudo, o que me faz muito motivado a 
esta nova tarefa na 16ª Vara Federal” 

E continuou: “Estou certo de que po-
derei contar com a colaboração dos de-
mais setores, os quais, incansavelmente, 
nos auxiliam dia a dia em nossas mis-
sões; e certo também de que empregarei 
o máximo do meu zelo e dedicação, para 
dar continuidade a esta marca maior da 
Justiça Federal, que é a verdadeira efeti-
vidade no trabalho desempenhado”.

Diego Almeida Nascimento é técnico 
judiciário, graduado em Direito e foi su-
pervisor da Seção de Apoio aos Julgamen-
tos da 9ª Vara e supervisor da Seção de 
Execuções da 16ª Vara.

TRF da 1ª Região decide ação julgada 
na 16ª Vara e candidata ganha 

direito a indenização
 Os argumentos não foram aceitos pelo 

desembargador João Batista Moreira que 
afirmou que o pagamento de remuneração 
somente é devido pelo efetivo exercício de 
cargo público. Contudo, “ocorre que, nos 
julgados da espécie, o valor corresponden-
te à remuneração do cargo em questão é 
tomado como parâmetro para a fixação do 
quanto indenizatório. Não se está dizendo 
que o candidato tem direito a receber re-
muneração por serviços que, de fato, não 
foram prestados. No caso, o que se verifica 
é que, provado o dano material, consistente 
na ausência de percepção de valores a que 
o candidato/servidor faria jus, razoável que 
a composição tome por base o valor daque-
la remuneração que não fora percebida”.

 Quanto ao pedido de abatimento dos 
valores já recebidos, o relator salientou que 
não há provas de que ela acumulava cargos 
públicos remunerados: “(...) isso não é sufi-
ciente para confirmar a alegação da União, 
uma vez que a ré sempre se qualifica, em 
todos os documentos da ação de conheci-
mento, como advogada autônoma”.

Turmas Recursais comemoram final 
da inspeção com café da manhã junino

Para comemorar o fim do exaustivo trabalho da sua inspeção, as Turmas Recursais 
promoveram um café da manhã junino especial no último dia 17, com todos trajando 
vestes tipicamente juninas para combinar com o bufê composto de bolos diversos, milho 
cozido, amendoim, tapioca, pamonha etc.

A confraternização foi mais do que bem vinda, uma vez que praticamente todos os pro-
cessos das duas Turmas Recursais foram inspecionados entre os dias 10 e 17 de junho, 
lembrando que cada relator tem, em média, 5 mil processos sob sua responsabilidade.


